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هذا التقرير مرآة تعكس جهًدا قام به رجاٌل 
من  فلهم  وداعمون(،  )عاملون  مخلصون 

الله الجزاء، ومنَّا الشكر والثناء.
   

                     
المشرف العام
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سة في ُسطور المؤسَّ

بعد  والِعشرين  احلادي  العام  في  نيَّة  السَّ الدُّرَر  مشروُع  بدأ 

َجنباته  بني  يَحِمل  وهو  )1421هـ(،  للهجرة  واأللف  األَربعمئِة 

ويَرْنُو إلى َتقيِق غايٍة عظيمة، وَهَدٍف محدَّدٍ؛  رسالًة واضحًة، 

ًَّقا على منهج أهل  ليكون نبراًسا يُهتَدى به، ومرِجًعا علميًّا موث

نة واجلماعة. السُّ

وقد أخذْنا على عاتِقنا - منذُ البداية - أن نلتزَم بأصالِة املَنهج، 

وأن جنعَل من  االنتشار،  وعامَليَّة  الِعلم،  النَّقل، وشموِل  وتوثيِق 

بلٍد،  بالعالم؛ فكلُّ  تَِصلنا  التي  األولى  األداةَ  احلديثة  التقنيات 

نَسَعى  هدٌف  هو  مسِلٌم  فيه  يعيش  بيٍت  وكل  أرض،  وكلُّ 

للوصول إليه؛ لنوصَل إليهم الُهَدى واخلير.

ة إلى مصدرٍ متني موثوق، قريبِ  إنَّ املسلَم اليوم بحاجة ماسَّ

املنال، يِجد فيه ما تطمئنُّ إليه نْفُسه، وتَقرُّ به عيُنه في عاَلٍم 

ماجْت فيه الفنت، وانتشرت الِبدع، وكثُرت الضالالت؛ وهنا تأتي 

نة  السُّ أهل  منهج  على  ِعلميَّة  مرجعيٍَّة  إيجاد  في  رِسالُتنا 

واجلماعة للمسلمني كافًَّة في أنحاء العاَلم.

نحن - مبا نُقدِّم من موسوعاٍت ِعلميَّة، وخدمات تقنيَّة - نخُدم 

ريعة، كما نخُدم  ص في علوم الشَّ املسلَم العادي غير املتخصِّ

ف، بُجملة من  طالَب الِعلِم الشرعيِّ، والباِحَث، والعالِم، واملثقَّ

حة في هذا التَّقرير اخملتَصر. اخلدمات املوضَّ

أهَل اخلير واإلصالح  نُشارك  إذ  نيَّة  السَّ الدُّرَر  َّنا في مؤسسة  إن

ُجهودَهم - وهي كثيرةٌ منتشرةٌ، وهلل احلمد - نَسَعى جاهدين 

الساحة  في  الفريدة  وبصمُتنا  اجلديدة،  إضافُتنا  لنا  لتكوَن 

اإلسالميَّة؛ فواكَبْنا التطوراِت التي يَشهدها العاَلم، والمْسنا 

احلديثة  احلضارة  ُمعطياِت  رْنا  وسخَّ املتجدِّدة،  املسِلم  حاجاِت 

ولوُج  الفريدة؛  البصمُة  ، فكانْت هذه  َّ وجلَّ دِين اهلل عز خِلدمة 

عالم التقنية احلَديثة بثوٍب جديد، ومحتًوى أَصيل، ببناِء أضخِم 

َّة، وَحديثيَّة، وفِقهيَّة،  قواِعد بيانات علميَّة على اإلنترنت: َعقدي

َّا ييسر على املسلمني  َّة، وتاريخيَّة، وغير ذلك مم وأخالقيَّة، وفِكري

النَّهَل من معنِي ِميراث النُّبوَّة الصافي.

ر لنا خالَل وقٍت قصير تقيقَ  وإنَّ ِمن فضل اهلل تعالى أْن يسَّ

عيد  عيد الِعلميِّ، وعلى الصَّ عددٍ من اإلجنازات املتميِّزة على الصَّ

التقني، فَنجْحنا في كْسب ثِقة ُعلمائنا مبا تويه موسوعاتُنا 

األمثل  باستغاللنا  ُشركائنا  ثِقة  كْسب  وفي  الِعلم،  من 

ِعلميَّة،  متانٍة  من  وَجدوه  مبا  النَّاس  ثِقة  كَْسب  وفي  للموارد، 

وُسهولة الوصوِل إلى ميراِث الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم؛ 

يَشَهد بذلك عشراُت اآلالِف من الزائرين املتوافدين على املوِقع 

َّ وجلَّ أن نكون بَعَملنا  يوميًّا من كلِّ أقطار األرض، ونسأل اهلل عز

هذا قد نِلْنا رِضاه، وَخَدْمنا دِيَنه.

هذا، وإنَّ ِمن واجبنا أالَّ تِقَف طموحاتُنا عند حدٍّ؛ فال يزال أماَمنا 

للتطوير  تخَضع  احلالية  واملوسوعاُت  املشاريع،  من  الكثيرُ 

باستمرار،  علينا  تتواردُ  اجلديدة  واخلدمات  واألفكارُ  والتنمية، 

قَ مبتغانا، ونبُلَغ  ونحن ماضون في َعَملنا بحول اهلل، حتى نحقِّ

نة وميراِث النُّبوَّة. غايتنا؛ وهي: احِلفاظ على السُّ

َّ وجلَّ على ما َمنَّ به من تيسير العمل،  وفي اخِلتام نَشكُر اهلَل عز

ونسأُله أن يُعيننا على ما بِقي، كما نشكُر كلَّ َمن وقَف معنا 

ونسأله  ُجهد،  أو  ماٍل،  أو  مبشورٍة،  املشروع،  هذا  في  وساندنا 

سبحانه أْن يجعَل ذلك في موازيِن َحسناتِنا وحسناتِهم. 
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سة في ُسطور المؤسَّ

مؤسسة علمية، دعوية، إعالمية، وقفية. لها غاية عظيمة، ورؤية مستقبلية، ورسالة واضحة، وهدف محدد.

 الغايـُة:
نة وميراِث النبوَّة.   احِلفاظ على السُّ

الرُّؤيُة: 
وعلًما شاماًل،  ًَّقا،  موث ونقاًل  اًل،  منهًجا مؤصَّ س:  نؤسِّ ألن  نسعى 

مبحتًوى عربيٍّ، وانتشارٍ عامليًّ.

الرِّسـالُة: 
أهل  منهج  على  ِعلميَّة  مرجعيَّة  إيجاد  في  والتميُّز  الرِّيادة 

نة واجلماعة للمسلمني كافًَّة في أنحاء العاَلم.  السُّ

الهـدُف: 
بناُء أوثِق وأكبِر قاعدة بيانات إلكترونية للموسوعات الِعلميَّة، 

وتيسيرُ الوصول إليها ِمن خالل التقنيات احلديثة.



10

اإلعالم:
سُة اهتماًما متزايًدا لإلعالم عاًما بعَد عام، ويقوم  تُولِي املؤسَّ

احلديثة  اإلعالمية  الوسائل  واستثمار  بإدارة  اإلعالم  قسم 

والتقليدية للخروج بأكبر عائد ممكن من هذه الوسائل.

العالقات العامة:
في  نخبوية  فِئات  مع  بالتواُصل  العامة  العالقات  يقوم قسم 

خالل  من  ومنتجاتها،  سة  باملؤسَّ تعريفهم  بهدف  اجملتمع 

التعريفي  الَعرْض  وتقدمي  ِّيارة،  للز ودعوتهم  املباشر،  التواُصل 

وبَعض الهدايا، ثم استمرار التواُصل بعَد ذلك.

التقني:
املؤسسة  تستخدمها  التي  األولى  الوسيلة  هي  التقنية 

العالم.  في  للمسلمني  وإتاحتها  الشرعية  العلوم  لتيسير 

وابتكار  بإنتاج  يقوم  املتميزة  بكوادره  التقني  القسم  فإن  لذا 

اخلدمات التقنية، وتطوير أداء املوقع باستمرار.

التطوير اإلداري:
وخدمات  وأساليب  إجراءات  بتطوير  القسم  هذا  يهتم 

املؤسسة، فمن ال يتقدَّم، يتقادم.

الخدمات العامة:
العامة مبتابعة االحتياجات املتجددة في  يقوم قسم اخلدمات 

بيئة العمل، كما يقوم بتطويرها وتسينها باستمرار.

 

أقسام المؤسسة

العلمي:
العلمية  للمشاريع  املبكر  بالتخطيط  العلمي  القسم  يقوم 

واملعايير،  العمل  منهجية  ووضع  وغيرها،  موسوعات  من 

والتنفيذ حسب املنهجية، ثم التأكد من جودة التنفيذ.

الموارد المالية:
ورسوخ  بتنوع  تهتم  أن  االستمرار  تنشد  منشأة  ألي  البد 

مواردها املالية. لذا؛ تقوم إدارة املوارد املالية في مؤسسة الدرر 

املشاريع،  وتسويق  الدخل،  مصادر  وتخطيط  بدراسة  السنية 

وإدارة الوقف واالستثمار.

شؤون الموظفين:
تقوم إدارة شؤون املوظفني في املؤسسة بتأمني الكادر البشري 

لديه،  ما  أقصى  لبذل  وتفيزه  بتطويره،  واالهتمام  الكفء، 

وتأمني متطلباته احلياتية والنظامية.

المحاسبة:
العمليات  وإدارة  بتنظيم  املؤسسة  في  احملاسبة  إدارة  تقوم 

عام  كل  نهاية  ومعتمد  مفصل  مالي  تقرير  وإصدار  املالية 

هجري.

النشر:
ة لنْشر احملتوى الِعلميِّ  يَُعدُّ النَّشر أحَد املنافذ اإلعالميَّة املهمَّ

الذي تكتنز به املوسوعات العلمية، وقسم النشر هو املسؤول 

عن إصدار الكتب وتسويقها داخل وخارج اململكة.
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الدَّليل اإلجرائي:
سة،  املؤسَّ في  اإلجرائيَّة  لألعمال  تفصيليٌّ  توثيقيٌّ  دليٌل  هو 

واجلداول  ور  بالصُّ ومدعوم  لها،  كامٍل  شرْح   على  يَحتوي 

األعمال  تلك  تنفيذ  آليات  لتوضيح  الالزمة  البيانيَّة  والرُّسوم 

وظائف  جميع  في  اخملتِلفة  واملهام  وُخطواتها،  وُطرُقها، 

َّة، والتقنيَّة. مت إصدارُ هذا الدليل في  سة، العلميَّة، واإلداري املؤسَّ

َّ تديثُه عام 1435هـ. عام 1431هـ، ثم مت

ِنظام العمل )اللَّوائح التنظيميَّة(:
سة  ة للعالقة بني املؤسَّ العامَّ هي لوائُح تنظيميٌَّة تدِّد األُطرَ 

الدوام،  ِمثل ساعات  وواجبات كلِّ طرَف وحقوقه،  فيها،  وموظَّ

واإلجازات، واملزايا... إلخ. بناًء على ما ورَد في أنظمة وزارة الَعمل 

سة  َّة، ومزايا أخرى أضافتْها املؤسَّ في اململكة العربية السعودي

ملنسوبيها.

ة: ياسات العامَّ السِّ
ة،  املهمَّ سة  املؤسَّ قراراِت  ه  توجِّ ة  عامَّ سياسًة  عشرةَ  اثنَتا 

اجلِهات  مع  تعاملها  وأسلوب  تُنفذها،  التي  املشاريع  وطبيعة 

ياسات. اخلارجيَّة، وآلية التعديل في هذه السِّ

ُشؤون تنظيميَّة

الهيئة االستشاريَّة:
مختلفة:  صات  تخصُّ في  أعضاء  ثمانية  من  الهيئة  تتكوَّن 

عام  بداية  تأسيُسها  مت  وغيرها.  وتقنيَّة،  َّة،  وإداري شرعيَّة، 

قضايا  فيه  تُناقش  أشهر  ثالثة  كل  مجلًسا  وتعقد  1434هـ. 

سة؛  للمؤسَّ واإلداريِّ  والتقني  الِعلمي  األداء  لتطوير  مختلفًة؛ 

وتسني  سة،  املؤسَّ تطوير  في  الفاِعلة  اإلسهاماِت  لتقدمي 

َّأي واملشورة واملساعدة وَْفقَ نظام  أدائِها، وذلك من خالل إبداء الر

محدَّد.

رعيَّة: اللَّْجنة الشَّ
تُواِجُهها  التي  الشرعيَّة  املسائل  في  باإلفتاء  تُعَنى  جلنة  هي 

أربعة أعضاء مبَن فيهم  تتكوَّن من  ُملِزمة.  سة، فتاواها  املؤسَّ

َّ تأسيس اللجنة في منتَصف  سة. مت املشرف العام على املؤسَّ

عام 1434هـ.

الَمجلس التقني:
املشاريع  ملناقشة  أشهر،  أربعة  كل  ينعقد  مجلس  هو 

واألفكار التقنية املتعلقة باملوقع اإللكتروني. يتكون من ثالثة 

إدارة  من  وثالثة  عالية،  وخبرات  مبؤهالت  تقنيني  مستشارين 

املؤسسة.
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فإن موقع )الدرر السنية( من املواقع العلمية النافعة؛ نظرًا ملا 

لة في مختلف العلوم الشرعية  يحويه من املادة العلمية املؤصَّ

من الفقه، واحلديث، والعقيدة، واألخالق، والتاريخ، وَحَوى املوقع 

ُكذلك مقاالٍت وفوائَد علميًة قيمًة، ومكتبًة علميًة، باإلضافة 

إلى الكتب التي قامْت املؤسسة بإصدارها، وقد اطلعُت على 

بعضها فوجدتُها كتًبا قيمًة في أبوابها.

              سماحة مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

نية(،  سعدتُّ بزيارة املشروع املبارك )الدُّرَر السَّ

وقد ُسررُت بالعمل النموذجي الذي كان طابَع املشروع ...

  

                                            معالي الشيخ
 صالح بن عبدالرحمن الُحَصين

                                       رحمه اهلل

أعمال  من  رأيُته  وما  وللموقع،  لكم  زيارتي  في  كثيرًا  ُسررُت 

ًة  مبارَكة وجليلة تقومون بها؛ خدمًة لإلسالم واملسلمني، وخاصَّ

َب العلم... طالَّ

                                        فضيلة الشيخ
 عبدالعزيز بن عبداهلل الرَّاجحي

ِنيَّة( وموقعها  السَّ )الدُّرَر  سة  زيارةَ مؤسَّ املولى جل وعال  ر  يسَّ

بن  َعلوي  الشيخ  األُخ  عليها  يُشِرف  والذي  املبارك،  الِعلمي 

اف حفظه اهلل، فألفيُته موقًعا شاماًل مليًئا  قَّ عبدالقادر السَّ

بالعلم والفوائد ...

                 معالي الشيخ الدكتور
 عبدالكريم بن عبداهلل الخضير

َّكيَّة؛  ِنيَّة، والفوائد الز ألفيُت املوقع كاسِمه، مليًئا بالدُّرَر السَّ

ُب العلم  فهو موقع ِعلمي رصني قيِّم، ينبغي أن يَعتنَي به طالَّ

والباحثـــون، ... وقــد أفــدتُّ منه كثيرًا - وال أزال؛ نظرًا لدقَّة 

مادته ومتيُّزها...

             فضيلة الشيخ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر

... وقد وجدتُّه موقًعا طابق  ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  اطلعُت على موقع 

اه؛ حيث ُحلِّي بُدرَر الِعلم وفوائده وفرائده، واشتمل  اسمه ُمسمَّ

التي  ة،  املهمَّ الِعلمية  واملوسوعات  األبواب  من  جملة  على 

يحتاجها طالب العلم، وال يَستغني عنها العالُِم املتمكن.

                                  فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالرحمن بن صالح المحمود

رأي العلماء والدعاة
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وغيرهم ..

كمن  راٍء  وليس  وسناياه،  دُرَره  وصف  عن  القلُم  يَعِجزُ  املوقع 

سِمع؛ فقد حوى ثمارًا يانعًة من أمور العقائد على منهج أهل 

ُة الناس، وال  َّا يحتاجه عامَّ نة واجلماعة، مع فنوٍن شتَّى مم السُّ

يَستغني عنه خاصُتهم. 

           فضيلة الشيخ الدكتور
 سعد بن عبداهلل الُحَميِّد

ِنيَّة(... من أجود وأفضل املواقع اإللكترونية؛ إذ  إن موقع )الدُّرَر السَّ

َّة، ومعلومات واسعة، وموادَّ علميٍَّة  متيَّز باحتوائه على برامَج قوي

َّقة في جميع العلوم الشرعيَّة ... قة وموث محقَّ

     فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف

»سرني كثيراً ما رأيت وما سمعت من حسن إفادة من التقنية 

موقع  طريق  عن  لألمة  الشرعية  العلوم  تقريب  في  احلديثة 

اجملال،  هذا  في  الرائد  املوقع  بحق  يعد  والذي  السنية،  الدرر 

للموسوعات  اإللكترونية  البيانات  قواعد  أكبر  من  ويعتبر 

العلمية في اجملال الشرعي«.

                                                        فضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثالن

وبعَد مطالعة لكثيٍر من تلك املواقع النافعة رأيُت أنَّ ِمن أبرزها 

ِنيَّة( ... وأحسنها موقَع )الدُّرَر السَّ

              فضيلة الشيخ الدكتور 
خالد بن عثمان السبت

تشرفت بزيارة موقع الدرر السنية ، واطلعت على عدد من 

النشاطات التي بها ، واملؤلفات والبحوث التي يصدرونها ، 

وسرني ما رأيت من حرص وعناية ودقة في العمل ، مع خبرة 

طويلة في هذا اجملال.

             فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن عبد الرحمن العريفي

ِنيَّة( ... وها أنا ذا أراه رأَي  كنُت أسمع كثيرًا عن موقع )الدُّرَر السَّ

العني، وليس اخلبرُ كاملعاينة؛ إذ رأيُت ما يَُسرُّ ويُِفرح كلَّ طالب 

علم يحمل همَّ العلم والعمل، وهو جهدٌ جبَّار موسوعي، تثقل 

سات كبرى، بل وزارات! به كواهُل مؤسَّ

فضيلة الشيخ   
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 

رأي العلماء والدعاة





سة أنشطة المؤسَّ
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سة، ويَشغل  َّئيس للمؤسَّ يَُعدُّ املوقُع اإللكترونيُّ هو النشاَط الر

َّة واملاليَّة، ويَحتوي على املوسوعات  قُرابة 80% من مواردها البشري

فحات املتجدِّدة. ويقوُم الِقسم التقني  الِعلميَّة، واملكتبة، والصَّ

بتطوير اخلدمات التقنيَّة املقدَّمة في املوِقع باستمرار.

معدل
الزيارات
اليومية

عدد الموسوعات

ضمن أفضل

 ١٪ من المواقع

١٠

٣٠٫٠
٠٠

الموقع
اإللكتروني

الترتيب
العالمي
(Alexa)
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الموسوعات الِعلميَّة: 
موسوعة التفسير:

إنَّ حاجَة الناس إلى تفسير القرآن العظيم، وضرورتَهم له فوَق كلِّ حاجة، 
أو  دِيني  إليه ألنَّ كلَّ كمال  احلاجة  ا اشتدَّت  وإنَّ ِمن كلِّ ضرورة؛  وأعظُم 
رع، وموافقته تتوقَّف على الِعلم بكتاب  دُنيوي ال بدَّ وأن يكوَن موافًِقا للشَّ
اهلل تعالى، ومبعرفِة التفسير يَعِرف اإلنساُن منهَج اهلل الذي أوْدَعه كتابَه، 
هارة،  مأنينة، والرِّفعة، والَبركة والطَّ َّاحة والطُّ وما في هذا املنهج من الر
كما يَعَلم أيًضا منهَج الشيطان، وهو كلُّ منهج خاَلَف منهَج القرآن، 
ََّبَع  ات نك والضالل؛ }َفَمِن  والضياع والضَّ وما في هذه املناهج من الَفسادِ 
ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ واََل يَْشَقى * وََمنْ أَْعرََض َعنْ ذِكِْري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنْكًا 

وَنَْحُشرُُه يَوَْم الِْقَياَمِة أَْعَمى{ ]طه: 123، 124[. 

نيَّة - أداًء لِرسالتها، وتقيًقا لرُؤيتها،  سة الدُّرر السَّ لذا فقد قامْت مؤسَّ
على  بالَعمِل   - َّقة  وموث لة  مؤصَّ ِعلميَّة  موسوعات  إنشاِء  في  املتمثِّلة 
ولتيسيِر  تعالى،  اهلل  لكتاب  ِخدمًة  شاملٍة؛  َّة  تفسيري موسوعٍة  إنشاِء 

االستفادِة منها للنَّاس كافًَّة.

ومن أهمِّ ما ُييِّز املوسوعَة:
موُل واالستيعاب، مع ُحسن التَّرتيب والَعرْض.. 1 الشُّ
علميٍة . 2 بعباراٍت  ِصيغت  فقد  املعلومة؛  تَسهيل  على  احِلرُص 

َسهلة، وواضحٍة، ومختصرة.
االهتماُم بِذكر األدلَّة، واالقتصارُ على ما صحَّ منها.. 3
علوم . 4 من  ِعلم  كلِّ  في  املعتَمدة  األصليَّة  املصادر  على  االعتمادُ 

القرآن وتفسيره.
التوثيق للمعلومات والنُّقوالت باملوسوعة. . 5
تخريج األحاديث واآلثارِ الوارِدة بها.. 6

نة واجلماعة، ونبْذ ما يُخالفه.. 7 االهتمام بإبراز معتَقد أهل السُّ

عدد المراجع

حجم الموسوعة (بعد االكتمال)

٨٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠ صفحة
= ٣٠ مجلدًا

١٢٤

موسوعة
التفسير

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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الموسوعة الَعقديَّة

َّا  ات، وأوجُب الواجبات، ويَنبغي أن تُصرَف الِهمُم إلى العناية بها، والتحذيِر مم العقيدة اإلسالميَّة الصافية: هي أصُل األصول، وأهمُّ املهمَّ

نيَّة - عبْرَ موقعها اإللكترونيِّ - إلى بناء موسوعٍة  سة الدُّرَر السَّ َّا يشوبها من العقائد الباطلة؛ لذلك فقد سَعْت مؤسَّ يُخالفها، واحلَذرِ مم

نة واجلماعة.  َّة ضْخمة على منهج أهل السُّ عقدي

عدد المسائلحجم الموسوعة

عدد المراجع

١٠٫٠٠٠ صفحة

= ٢٠ مجلداً

١٣٩

٢,٧٥٠

٣٫٥٠٠

الموسوعة
العقدية

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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موسوعة الِملل واألديان
يعجُّ العاَلم بديانات كثيرة، منها ما أصُله سماويٌّ، ومنها ما هو ِمن وَْضع الَبشر، ومبا أنَّ كثيرًا من الناس يَجَهل هذه األديان؛ فقد قام 

َّع  َّة والنصرانيَّة، وما يتفر ِنيَّة بجْمع موسوعٍة ضخمة تشتِمُل على أدياِن أهل الِكتاب كاليهودي سة الدُّرَر السَّ الفريقُ العلميُّ في مؤسَّ

َّة، وغيرها كثير.  عنهما، وجميِع األديان الوثنَّية كاجملوسيَّة والهندوسيَّة والُبوذي

عدد المسائلحجم الموسوعة

عدد المراجع

٤,٠٠٠ صفحة

= ٨ مجلدات

 ٣٠

سألة
٦٢٥ م

٧٥٠

موسوعة
الملل واألديان

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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موسوعة الِفرق الُمنَتِسبة إلى اإلسالم

ُة على ثالٍث وسبعنيَ  َّا يُؤَسف له انقساُم املسلمني إلى فِرَق شتَّى؛ ِمصداقًا خلبر النبي صلَّى اهلل عليه وسلَّم: ))وَستْفَتِرُق هذه األمَّ مم

هذه  بإنشاء  نيَّة  السَّ الدُّرَر  سة  مؤسَّ في  العلميُّ  الفريقُ  قاَم  فقد  وُخطورتها؛  الِفرَق  هذه  يَجَهلون  الناس  من  كثيرًا  وألنَّ   فِرْقًَة((، 

اإلسالم  إلى  واملنتِسبة  وغيرها،  َّة،  واملاتريدي واألشاِعرة  كاملعتزلِة،  اإلسالميَّة  الِفرق  جميع  على   تشتِمُل  التي  خمة،  الضَّ املوسوعة 

َّة، والبابيَّة والبهائية، وغيِرها كثير.  كالنَُّصيري

عدد المسائلحجم الموسوعة

عدد المراجع

١١,٠٠٠ صفحة

= ٢٢ مجلداً

 ٦٠

٢,١٢
٥

٣٫٢٥٠

موسوعة
الفرق

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا



21
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موسوعة المذاهب الِفكريَّة المعاِصرة

سة الدُّرَر  ٌَّة هدَّامة ال تقلُّ خطورةً عن الِفرق املنتِسبة إلى اإلسالم، وقد قام الفريقُ العلميُّ في مؤسَّ انتشرْت في عصرنا احلاِضر مذاهُب فكري

َّ التعريُف بها من  خمة، التي تضمُّ كلَّ مذهب فِكريٍّ معاِصر كالعلمانيَّة، والليبراليَّة، واحلَداثة وغيرها، ومت نيَّة بإنشاء هذه املوسوعة الضَّ السَّ

نتْه هذه املذاهُب من أفكار وُشبهات. سون والزعماء، واألفكار واملعتَقدات، مع الرُّدود الِعلميَّة على ما تَضمَّ حيُث النشأةُ والتأسيُس، واملؤسِّ

 

عدد المسائلحجم الموسوعة

عدد المراجع

٦,٠٠٠ صفحة

= ١٢ مجلداً

٢٧

٥٧٥

١٫٠٠
٠

موسوعة
المذاهب الفكرية

المعاصرة

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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الموسوعة الحديثيَّة

من  دخَلها  ما  وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسوِل  أحاديَث  دَخل  َـّا  مَل

اد احلديث  َّ وجلَّ لها َجهابذةً من نقَّ عيف واملوضوع، قيَّض اهلل عز الضَّ

َّا كانت  عيف، واملقبوَل من املردود، ومَل الذين يُبيِّنون الصحيَح من الضَّ

ا تخَفى على  رمبَّ أحكام هؤالء احملدِّثني - ال سيَّما املتقدِّمني منهم - 

سة  كثيٍر من طلبة العلم، فضاًل عن عوامِّ املسلمني؛ فقد قامت مؤسَّ

نيَّة بجْمع أحكام احملدِّثني على أحاديث رسول اهلل صلَّى اهلل  الدُّرَر السَّ

حابة رضي اهلل عنهم في موسوعة حديثيَّة  عليه وسلَّم، وآثارِ الصَّ

تَُعدُّ ِمن أضخِم املوسوعات احلديثيَّة، وهي ُتدَّث باستمرار. 

وميرُّ احلديُث بعد استخراج حكمه -وقبل رْفعه إلى املوِقع- باملراِحِل 

التالية:

كل: َضبْطه بالشَّ
َّة ِقراءةً  كل على ِقراءة نصوص األحاديث النبوي يُساِعُد الضبُط بالشَّ

حيح، وجتنُّب الَفهم  َّا يُعني على َفهمها على الوجه الصَّ صحيحة، مم

اخلاطِئ الناجت عن الِقراءة اخلاطئة.

ترتيُبه حَسَب األحاديث الُقدسيَّة، واملَرفوعة، وآثار 
حابة: الصَّ

فتنقسم  إليه،  تُضاف  َمن  بحَسب  أقسام  إلى  األحاديُث  تنقسم 

َّة، وآثار؛ ورغبًة في تيسير البحث  إلى أحاديَث قُدسيَّة، وأحاديث نبوي

املوسوعة  في  األحاديث  ترتيُب  يتمُّ  الدقيقة  النتائج  إلى  والوصول 

الترتيب  - من خالل هذا  للباحِث  األقسام، حيث مُيكن  حسَب هذه 

في  أو   ، وجلَّ  َّ عز اهلل  عِن  َّة  املروي الُقدسيَّة  األحاديث  في  البحُث   -

األحاديث املرفوعة املضافة إلى النبيِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم، أو في 

آثار الصحابة، كل واحد على ِحَدة، وكذلك البحُث فيها جميًعا. 

٤٠٠٫٠٠٠
حديث

عدد األحاديث

عدد التصنيفات عدد المحدثين
الموضوعية

عدد المراجع

٢١٦ محدث

٦٠٤
زائر

 ٢٧,٠٠٠

صنيف
٤ ت

,٠٠٠

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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من . 3 أكثرُ  أحكام محدِّثيها  استخراُج   َّ مت التي  الكُتب  عدد 

600 كتاٍب )أكثر من 2500 مجلٍد(.

توثيق احلديِث من مصادرِه املطبوعة برقْم احلديث، أو اجلُزء . 4

فحة.  والصَّ

َّاوي، أو احملدِّث، أو الِكتاب، أو اجلميع.. 5 إمكانية الَبحث بالر

إمكانية الَبحث عن األحاديث الُقدسيَّة، واملرفوعة، واآلثار.. 6

إمكانية البحث بالتصنيف املوضوعي. . 7

ُمحرِّك بْحث ذكي يُقدِّم العديَد من اخلدمات، ومنها البحث . 8

بَجذْر الكلمة.

وأسانيدها . 9 األحاديث  على  احملدِّثني  أحكام  اختيار  إمكانية 

ْعف. من حيُث الصحُة أو الضَّ

ورقم . 10 بعة،  والطَّ الِكتاب،  بَعرْض  حديث  كلِّ  مصدر  توثيق 

فحة.  الصَّ

الترجمة للمحدثني والعلماء الذين َحكَموا على األحاديث.. 11

معرفة معاني الكلمات الَغريبة في األحاديث.. 12

التواُصل . 13 وسائِل  في  األحاديث  مشاركة  إمكانية 

االجتماعيِّ.

جميع األحاديث مشكَّلة.. 14

َّاوي: ترتيبه حَسَب الر
رُويت كثيرٌ من األحاديث من ِعدَّة طرق، وقد يَروي احلديَث الواحَد  

أكثرُ من صحابيٍّ، وأحيانًا يصحُّ احلديث من رِواية صحابيٍّ دون 

املطلوِب  النتيجِة  وسالمة  املعلومة،  دقَّة  على  فِحرًصا  آَخر؛ 

الوصوُل إليها، مت ترتيُب األحاديث حَسَب الرواة؛ حتى يستطيَع 

الباحُث الوصوَل إلى غرَضه دون حاجٍة إلى استبعاد ما ال يدُخل 

في نِطاق بحثه.

تصنيفه موضوعيًّا:
ـَـب موضوعه؛ ليسهَل الوصوُل  يتــمُّ تصنيــُف احلديــث حس

للباحث  مُيكن  بحيث  الباحث،  مبوضوع  املتعلِّقة  األحاديث  إلى 

الذي  املوضوع  اختيارُ   - املوضوعيِّ  البحث  من خالل صفحة   -

يَبحُث عنه من قائمة منسِدلة، ثم تظهر له جميُع األحاديث 

املتعلِّقة بهذا املوضوع. 

ْعف: ُة والضَّ حَّ تصنيُفه من حيُث الصِّ
صني إشكاالٍت  يُسبِّب اختالُف أحكام احملدِّثني لَدى غيِر املتخصِّ

أنها  منهم  ظنًّا  ضعيفة؛  بأحاديث  االستدالُل  أكبرها  كثيرةً، 

صحيحة، وضرب أحكام احملدِّثني بعضها ببعض، وغيرها. ويأتي 

اللبس  إلزالِة  عف؛  والضَّ حُة  الصِّ حيث  من  األحاديث  تصنيُف 

فرزُ  يتمُّ  حيث  بب،  السَّ لهذا  الناس  من  كثيٍر  عند  احلاصِل 

ًة وَضعًفا. األحاديث حَسَب أحكام احملدِّثني ِصحَّ

ومتتاز هذه املوسوعة مبَْيزات عديدة؛ منها:
قاعدة بيانات َضخمة َتتوي على ِمئات اآلالِف من األحاديث.. 1

عَدد العلماء الذين أُخذت أَحكاُمهم عبْر ثالثَة َعشرَ قرنًا . 2

قُرابة 200 عالِم.
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أحاديُث منتشرة ال تصح:
نظرًا لقلَّة الِعلم، وانتشار اجلهل، وقلَّة اخِلبرة بحديث رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم؛ فقد راجْت كثيرٌ من األحاديث الباطِلة واملنكرة 

َّا متيَّز هذا العصرُ بسرعة االتِّصاالت، وُسهولة احلصوِل على تقنياتها؛ فقِد انتشرْت هذه األحاديُث بني الناس انتشارَ النار  بنْي املسلمني، ومَل

 َّ نَّة، فقد مت ِنيَّة في نَْشر اإلسالم الصافي النَّقي، املبنيِّ على الدليل من الكتاب والسُّ سة الدُّرَر السَّ في الَهشيم؛ وتقيًقا لِرسالة مؤسَّ

عُف، مُيكن لزائر املوقع أن يبحَث فيها ويتصفَّحها بكلِّ سهولة ويسر،  بناُء قاعدة بيانات لهذه األحاديث، مع بيان درجاتها من حيُث الضَّ

وهي ُتدَّث باستمرار.
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الموسوعة الِفقهيَّة

ة، ِعلَم الفقه؛  إنَّ من أعظم العلوم التي يَنبغي أن تُوَلى عنايًة خاصَّ

ُل من خالله إلى  إذ به يُعرَُف كيف يُعَبد اهلُل سبحانه وتعالى، ويُتوصَّ

إلى  ِمن حاجتِهم  آكَُد  إليه  الناس  فحاجُة  لذا  واحلرام؛  احلالل  معرفة 

دِينهم ودُنياهم، ويَسَعُدون في  راب؛ فبه تستقيُم أمورُ  عام والشَّ الطَّ

أُوالهم وأُخراهم.

ِنيَّة إلى إنشاء موسوعٍة  سة الدُّرَر السَّ ومن هذا املنطَلق سَعْت مؤسَّ

تيسيرًا  اإللكترونيِّ؛  موقعها  خالل  من  ونشِرها  شاملٍة،  فِقهيٍَّة 

َّصًة مع  للوصول إلى احلُكم الشرعيِّ، ومعرفة الراِجح من األقوال، خا

ب األقوال واآلراء الِعلميَّة. كثرة اخِلالف في املسائل الِفقهيَّة، وتشعُّ

وتتميَّز هذه املوسوعة باآلتي: 
َّاجح غالًبا.. 1 االقتصار على احلُكم الر

رَبْط احلُكم بدليله.. 2

عزْو األحاديِث واآلثارِ إلى مصادرها املعتَمدة.. 3

ة األربعة، أو مذاهبهم الِفقهيَّة.. 4 ذِكْر اإلجماع وأقوال األئمَّ

َّاجح، إذا كان . 5 قني؛ دَعًما للقول الر ذِكْر أقوال بعِض الُعلماء احملقِّ
على ِخالِف ما ذَهب إليه اجلمهورُ.

االهتمام بِذكْر املسائل املعاِصرة، واملستجدَّات، والنوازل، وأقوال . 6
أهِل الِعلم فيها.

املذاهب . 7 أو  اإلجماعات،  من  كانْت  سواء  النُّقوالت،  توثيق 
الفقهيَّة، أو أقوال الُعلماء.

بعباراٍت . 8 صياغُتها  َّْت  مت حيث  املعلومة،  تسهيل  على  احِلرص 
علميٍة سهلة، وواضحٍة، ومختَصرة.

ُة الناس، وإهمال ُجزئيات . 9 االهتماُم باملسائِل التي يَحتاُجها عامَّ
املسائل، وتفريعاتها الدَّقيقة.

عدد المسائلحجم الموسوعة

عدد 
المراجع المعتمدة

٥,٠٠٠ صفحة

= ١٠ مجلدات

١٣٠

١,٣
٧٥

٢٫٧٠٠

الموسوعة
الفقهية

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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الموسوعة التاريخيَّة

بالعناية  يَحَظ  لم   - املعاِصر  ة  وخاصَّ  - اإلسالميُّ  التاريخ 

تريٍف  من  دخَله  ما  دخَله  وقدْ  أهميَّته!  من  بالرغم  الكافية، 

نيَّة  السَّ الدُّرَر  سة  مؤسَّ لرسالة  وتقيًقا  للحقائق؛  وتزويٍر 

كافًَّة،  الشرعيَّة  العلوم  في  ل  مؤصَّ ِعلمي  منهج  تقدمي  في 

عن  بعيدةً  التاريخيَّة  احلقائق  َعرْض  ولتيسير  بها،  يتعلَّق  وما 

املوسوعَة  هذه  سة  املؤسَّ أنشأت  فقد   - والتزييف  التشويه 

ألهمِّ أحداث التاريخ اإلسالميِّ، منذ ميالد النبيِّ صلَّى اهلل عليه 

َّة.  وسلَّم، حتى آِخرَ َسنٍة ِهجري

َّا متتازُ به هذه املوسوعة: ومم

ا، باإلضافة . 1 جْمع املادَّة من أكثر من 120 مرجًعا تاريخيًّ
صة.  َّات ومواقع اإلنترنت املتخصِّ إلى الدَّوري

ترير مادَّة احلَدث وتوثيقها، باالعتماد على أوثِق الكُتب، . 2
وأصحِّ الرِّوايات.

قرابة . 3 شِملت  حيث  العلمية؛  املادَّة  وَسعة  مولية  الشُّ
8000 حَدٍث تاريخيٍّ إسالميٍّ.

)من . 4 املوسوعة  شملتْها  التي  َّمنية  الز املساحة  َسعة 
َسنة  آِخر  إلى  وسلَّم.  عليه  اهلل  صلَّى  النبيِّ  والدة 

َّة(. هجري

إمكانية البحث في املوسوعة باحلَدث، أو العام الِهجريِّ . 5
أو امليالديِّ.

إمكانية تصفح املوسوعة حسب التسلسل الزمني.. 6

حجم الموسوعة

٤,٠٠٠ صفحة
= ٨ مجلدات

عدد 
المدى الزمنياألحداث التاريخية

عدد المراجع

٨,٠٠٠ حدث

٧٧

سنة
 ١٫٤

٨٨

٣٣٠

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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موسوعة األخالق

وفْضلها،  األخالق  أهميَّة  على  الدالَّة  النُّصوص  هي  كثيرةٌ 

َُّة على التَّحلِّي  ومكانتها من الدِّين، وكثيرةٌ هي النصوُص احلاث

َِّم  أِلمَُت بُِعثُت  ا  ))إنَّ وسلَّم:  عليه  اهلل  صلَّى  قال  األخالق؛  مبكارم 

صالَِح األخالِق((، وقال: ))إِنَّ ِخيارَكم أَحاسُنكم أَْخالقًا((. 

العديَد  وموسوعة األخالق موسوعٌة شاملٌة حوْت في طِيَّاتها 

من األخالق اإلسالميَّة احلميدة؛ لالقتداِء بها، وأُخرى من األخالق 

العلميُّ  الفريقُ  جَمَعها  عنها،  والُبعد  لتجنُّبها  املذمومة؛ 

بتحريرها  وقام  املصادر  ِمئات  من  نيَّة  السَّ الدُّرَر  سة  مبؤسَّ

ًة في  وتنسيقها ليسُهَل الرجوُع إليها، واالستفادة منها، خاصَّ

هذا العصر الذي انتشرْت فيه كثيرٌ من األخالق املرذولة.

عدد الصفاتحجم الموسوعة

عدد المراجع

٢,٥٠٠ صفحة

 = ٤ مجلدات

٦٦٨

١٠٠

٥٫٥٠٠

موسوعة
األخالق

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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نيَّة مكتبة الدُّرر السَّ
تَزَخر املكتبُة اإلسالمية بكمٍّ هائٍل من الكُتب في شتَّى صنوف العلم 
الدُّرَر  سة  َّا كان من رسالة مؤسَّ ومَل الِعلم عنها،  ِغنى لطالب  التي ال 
وما  كافًَّة،  الشرعيَّة  العلوم  في  ل  مؤصَّ علميٍّ  منهٍج  تقدميُ  نيَّة  السَّ
 - والباحثني  الِعلم  - ِخدمًة لطلبة  سة  املؤسَّ بها؛ فقد قامت  يتعلَّق 
بإنشاء مكتبٍة مختارة تضمُّ قرابة )16000 كتاب(، وتتوي على العديِد 
لتعُظَم  اخليارات؛  من  العديَد  يُقدِّم  ذكيٍّ  بْحث  ومحرِّك  اخلدمات؛  من 

االستفادة منها، كما مُيكن تميُل بعض الكُتب. 

ومن هذه اخلدمات:
فهارس المكتبة

املؤلِّف،  واسم  الِكتاب،  عنوان  تشمل:  للمكتبة،  بيانات  قاعدةَ  ومتثِّل 
ق، والناشر، والطبعة، وسنة الطبْع، وقد صنِّفت تصنيًفا موضوعيًّا. وهذه  واحملقِّ

الفهارس تُساعد الباِحثني على الوصوِل إلى مصادر املعلومات. 

الكتب الجديدة
ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  مكتبة  تدُخل  التي  الكُتب  إبرازُ  يتمُّ  جديدة(  )كُتب  زَاوية  في 
الكتب،  عاَلم  في  اجلديد  متابعُة  الِعلم  طالب  على  يسُهل  بحيث  أسبوعيًّا، 
يتقدَّم بطلب  أن  مُيكن  إليه. كما  تُقرِّبه  التي  الكتاب  واحلصوُل على معلومات 

روط. استعارة أليٍّ من الكُتب املوجودة في املكتبة إذا انطَبقْت عليه الشُّ

فهارس محتويات الكُتب
وهي فهارُس تضمُّ محتويات آالف الكُتب في شتَّى العلوم؛ الهدُف منها إعانُة الباحث على معرفة أماكن املواضيع الِعلميَّة املبثوثة في هذه 

الكُتب، ال سيَّما ما كان منها في غير َمظانِّه.

نتائج البحوث وخواتيم الكُتب
في صفحة نتائج الُبحوث وخواتيم الكُتب نعِرض خامتَة كلِّ كتاب؛ ليتسنَّى للباحث معرفُة النتيجة، أو اخلاُلصة التي خرَج بها مؤلِّف 

ل له الوصوَل إلى مراده. الكتاب. وهذا يَختِصر الوقَت واجلُهد على طالب الِعلم، ويُسهِّ

كُتب ننصح بها
وهي قوائُم لكُتب ننصح بقراءتها واالستفادة منها، منتقاة ومختارة بِعناية من بني آالف الكُتب املوجودة في املكتبة، وقد اختيرت 

املُنضِبطة. ملنهجيتها  أو  لشموليَّتها،  أو  موضوعها،  في  لتميُّزها 

١٫٠٠
٠

عدد عدد الكتب
الكتب المفهرس

محتوياتها

١٫٥٠٠

٤٫٥
٠٠ ١٦٫٠٠٠

المكتبة

عدد نتائج البحوث
وخواتيم الكتب

معدل الصفحات
المفتوحة يوميًا
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َهديَّة الشهر
باعة على  وهي عبارةٌ عن مادَّة علميَّة قيِّمة تُتاح للتحميل والطِّ

ويُراعى  شهر،  كل  مْطلَع  املوقع  َّار  لزُو تُقدَّم   ،PDF ملف  هيئة 

فيها املناسبُة، أو املوسم الذي يعيشه املسلمون؛ مثل: رمضان 

واحلج، ، وغيرهما.  

الصفحات المتجدِّدة 
التي  الصفحات  من  عددٍ  على  احتواؤه  املوقُع:  به  ميتاز  َّا  ومم

ُتدَّث دوريًّا، منها:

مقاالت وبحوث مميَّزة:
تتوي شبكُة املعلومات العامليَّة على أعدادٍ كبيرٍة ال حصرَ لها 

ِّ، واملهمِّ واألقلِّ أهميًَّة؛  من املواقع، مع احتوائها على النافع والضار

ف  ِنيَّة في نْفع طالب الِعلم، واملثقَّ سة الدُّرَر السَّ ورغبًة من مؤسَّ

العربيِّ، واحِلرص على وقته، جاءْت هذه الصفحُة لُتِعيَنهم على 

النافعة، ويَكفيهم همَّ  الوقوِف على املقاالت والبحوث املميَّزة 

جديد  هو  ما  كل  حوْت  حيث  بينها؛  التمييز  أو  عنها  البحِث 

ومفيد، سواء كان من املقاالت في نازلٍة من النوازل، أو قضيٍة من 

لة. القضايا املعاصرة، أو بحث من البحوث العلميَّة املؤصَّ

كتاب األسبوع:
مضمونَه  فيه  نحرِّر  مميَّز,  كتاب  في  أسبوعيَّة  ِقراءةٌ  وهي 

ُح له  ومحتوياتِه, ونُبرز اخلطوَط العريضة فيه؛ ليخرَج املتصفِّ

بصورٍة واضحٍة عن موضوعه ومحتواه. 

هر عْرض وَنْقد:  كتاب الشَّ
في شتَّى  واملؤلَّفات  الكُتب  من  بالكثيِر  العربيَّة  املكتبُة  تَزَخر 

العلوم, وأنواع الفنون، وبعُضها ال يسَلم من مآِخذَ وانتقادات، 

ينبغي التنبيُه عليها، والتحذيرُ منها، وتسليط الضوء عليها، 

ًَّة منهجيًَّة، أو فِقهيَّة، أو غيرها،  سواء كانت هذه املآخذُ َعقدي

فحة نستعِرُض بعَض الكُتب العلميَّة الشرعيَّة  وفي هذه الصَّ

َّة، وننقدها نقًدا منهجيًّا؛ لننبَه القارئ على أهمِّ ما  أو الفكري

وقَع فيه املؤلِّف من املزالق واملآِخذ.

كتاب األسبوعالمقاالت المميزة

كتاب الشهرهدية الشهر

٣٢٠

٤٦
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٣٣

الصفحات
المتجددة
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الخدمات التقنيَّة
محرِّك بْحث ذكّي

ِنيَّة ملستخدميه؛ للوصوِل إلى ما يحتاجونه من قواعد بياناته  تُعدُّ ِخدمة الَبحث هي اخِلدمَة التقنيَّة األهمَّ التي يقدِّمها موقع الدُّرَر السَّ

نوات  ِنيَّة بعدَّة مراحَل خالل السَّ َّ محرِّك بحث الدُّرَر السَّ خمة، ولتعُظم االستفادة من احملَتوى الِعلمي في املوسوعات واملوِقع. وقد مر الضَّ

املاضية، وكان يتمُّ في كلِّ مرحلة إضافُة عددٍ من اخلدمات اجلديدة التي لم تكُن متاحًة من قبُل. ومن خدمات البحث الذكي:

البحث بَجذر الكلمة.. 1

الَبحث باملتشابهات.. 2

الَبحث باملترادفات.. 3

نظام تبويب النتائج.. 4

ربْط نتائج املوسوعات.. 5

لوحة مفاتيح عربيَّة.. 6

َّة إلى العربيَّة.. 7 التحويل التلقائي للُحروف من اإلجنليزي

نافذة البحث في الموسوعة الحديثيَّة
َّنات، وهي عبارة عن كُودٍ برمجيٍّ لنافذة بْحث، مُيكن تركيُبها  ِنيَّة ألصحاب املواِقع واملنتديات واملدو انيَّة من موقع الدُّرَر السَّ وهي ِخدمة مجَّ

ة األحاديث قبل نْشرها.  َّارُ تلك املواقع من خالل هذه النافذة من التأكُّد من ِصحَّ بُسهولة في أيِّ مكان في املواِقع األخرى؛ ليتمكَّن زُو

محرِّك بحث المواقع العلميَّة
لة.  ص في املواِقع العلميَّة املؤصَّ ُمحرِّك بحث املواِقع العلميَّة هو محرِّك متخصِّ

صة في العلوم الشرعيَّة )كعلوم الُقرآن واحلديث، والفقه  وهي املواقع املتخصِّ

والعقيدة، ونحوها(، وعلوم اآللة )كعلوم النَّحو، واألصول(، والقائمة على أصول 

حابة رضي اهلل عنهم،  نة، وأقوال الصَّ علميَّة صحيحة من نصوص الكتاب والسُّ

حيح، يستطيع املستخدم من خالله اختيار نوع البحث   واإلجماع، والِقياس الصَّ

)فتاوى، كتب، بحوث علمية، أحاديث، صوتيات ومرئيات(
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الموقع اإللكتروني

ال تطبيقات الَجوَّ
نة واجلماعة، وسعًيا في  نية في الرِّيادة والتميُّز في إيجاد مرجعيَّة علميَّة على منهج أهل السُّ سة الدُّرر السَّ استكمااًل لِرسالة مؤسَّ

تقيق هدفِها، وهو تيسيرُ الوصول إلى ميراث الرسوِل صلَّى اهلل عليه وسلَّم عبر وسائل التقنيات احلديثة؛ قام القسُم التقنيُّ بإطالق 

نيَّة من خالل أجهزة اجلوَّال بكل سهولة ويسر. عدد من تطبيقات اجلوَّال، التي تتيُح االستفادةَ من املوسوعات العلميَّة في موقع الدُّرَر السَّ

عدد مرات التحميل: ١٠٥.٠٠٠عدد مرات التحميل: ٦٣٠.٠٠٠عدد مرات التحميل: ١٠٥.٠٠٠
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ة لنْشر احملتوى الِعلميِّ الذي تكتنز به املوسوعات العلمية؛ إذ يقوم سنويًّا بإصدار وطباعة  يَُعدُّ قسم النَّشر أحَد املنافذ اإلعالميَّة املهمَّ

َّة وخارَجها، هذا باإلضافة إلى املشاركِة في املناِشط  َّع في املكتبات داخَل اململكة العربيَّة السعودي عدد من الكتب العلمية؛ تُنَشر وتوز

الثقافيَّة التي تُعَنى بالكتاب.

النَّْشر اإللكتروني 
سة الدُّرر  التهم؛ ولذلك فإنَّ مؤسَّ ة، وأثناء تنقُّ َّاء في األماكن العامَّ أصَبح استخداُم األجهزة اللوحيَّة واحملمولة للقراءة عادةَ كثيٍر من الُقر

نية تُصِدر نسخًة إلكترونية ألغلبِ إصداراتها، وتنُشرها عبْرَ أشهِر التطبيقات. السَّ

معارض الكتاب
تعتبر معارض الكتب أحد أهم الوسائل لنشر املؤلفات والكتب، وخصوصاً اجلديد منها. لذا ترص مؤسسة الدرر السنية على املشاركة 

في هذه املعارض لعرض إصداراتها، والتي تلقى -وهلل احلمد- قبوالً متزايداً عاماً بعد عام.

النَّْشر



 

إحصاءات عام 1435هـ
جميع األرقام مأخوذة من مواقَع 
إحصائيَّة عالميَّة محايدة، وهي:
)Google Analytics & Awstat(
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نيَّة إحصاءات وأرقام موقـع الدُّرر السَّ

اجمالي عدد الزِّيارات

قرابة (١١٫٠٠٠٫٠٠٠) زيارة

أكثر ١٠ دول زيارًة

عدد الُمدن

قرابة (١١,٠٠٠) مدينة حولَ العالَم

السعودية | مصر | الكويت | املغرب | اإلمارات | اجلزائر | األردن | أمريكا | تونس | العراق

الزِّيارات اليوميَّة

ِّيارات اليوميَّة (٣٠,٠٠٠) عدَّل الز مُ

www.dorar.net

تختصر االرقام التالية اداء املوقع خالل العام 1435هـ
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نيَّة إحصاءات وأرقام موقـع الدُّرر السَّ

اللون األزرق ألكثر الدول زيارة للموقع 

املصدر: إحصاءات قوقل
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تصاعد عدد املدن التي زارت املوقع

نيَّة إحصاءات وأرقام موقـع الدُّرر السَّ

٧,٤٩٠
٨,٥٢٩٩,٦٠٠

١١,٠٠٠

٨,٢٨٤
٦,٩١٦

۱٤
۳٤

۱٤
۳٥

۱٤
۳۱

۱٤
۳۳

۱٤
۳۰

۱٤
۳۲

www.dorar.net
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تصاعد معدل الزيارات اليومية.

نيَّة إحصاءات وأرقام موقـع الدُّرر السَّ

١٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠٢٢٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠
٨٫٠٠٠

۱٤
۳٤

۱٤
۳٥

۱٤
۳۱

۱٤
۳۳

۱٤
۳۰

۱٤
۳۲

www.dorar.net





إنجازات 1435 هـ
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الِقسم الِعلميِّ

موسوعة التفسير
تفسير أجزاء من الُقرآن الكريم:

 َّ نيَّة، وَتتوي على ما مت الدُّرر السَّ َّ إطالُق املوسوعة في موقع  مت
االنتهاء منه، وسيكون نزول األجزاء تباعاً لثالث سنوات قادمة، 

حتى ينتهي تفسير القرآن كامالً بإذن اهلل.

إعداد مسابقة عالميَّة في التَّفسير:
وأهميَّة  عظيمة،  التفسير من مكانةٍ  تتلُّه موسوعة  ملا  نظرًا 
بالغة؛ فقد مت إطالق مسابقة عامليَّة في التفسير بالتزاُمن مع إطالق 
املوسوعة. قام القسُم الِعلميُّ بإعداد األسئلة، وسيأتي احلديُث 

عنها بتفصيٍل أكبرَ عند احلديث عن إجنازات الِقسم اإلعالمي.

الموسوعة الحديثيَّة 
مت استخراج قُرابة )24,000( حديٍث بأحكامها. 

كما مت تتبُّع قُرابة )70( حديثًا منتشرًا، ورفعت إلى املوقع.

الموسوعة الِفقهيَّة 
رُوعي  املسائل  من  كبيرة  جملٍة  على  الة  الصَّ كتاُب  يَحتوي 
بِذكر  االهتماِم  مع  العرْض،  وُحسن  الطرْح،  ُسهولُة  فيها 
الشرعيَّة  باألدلَّة  ًما  ُمدعَّ النُّقوالت،  وتوثيق  املعاِصرة،  املسائل 
الصحيحة، وذِكر الراجح من أقوال أهل الِعلم غالًبا. وقد انتهى 

العمُل عليه وهلل احلمُد، وسُيرفع للموِقع بداية عام 1436هـ. 

 الموسوعة التاريخيَّة
َّ إدخاُل أحداث عام 1434هـ إلى املوسوعة، وعددها )49( حدثًا،  مت
باإلضافِة إلى جْمع أحداث عام 1435هـ وتريرها كاملًة، وعددها 

َّل عام 1436هـ. قرابة )50( حدثًا؛ ليتمَّ رْفُعها بإذن اهلل أو
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الِقسم الِعلميِّ

ِنيَّة َرر السَّ َمكتَبة الدُّ
كُتب جديدة:

َّ إدخاُل قُرابة )240( كتابًا جديًدا إلى املكتبة وتصنيفها.  مت

نتائج الُبحوث وخواتيم الكُتب:
فحة. َّ رفع قُرابة )213( خامتَة كتاٍب ونتيجَة بحٍث إلى الصَّ مت

فهارس محتويات الكُتب:
َّ إدخاُل فهارس قُرابة )249( كتابًا، وهي تعادل ما يُقارب )50,000( ُعنوان. مت
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الِقسم الِعلميِّ

التأليف
قام القسم العلميُّ بتأليف عددٍ من الكتب اجلديدة، وهي:

الة.. 1 مختصر كتاب الصَّ

كتاب اجلنائز.. 2

تفسير 3 أجزاء من القرآن الكرمي.. 3

 وسوف تطبع خالل عام 1436 بإذن اهلل.

فحات المتجدِّدة الصَّ
مقاالت وبحوث ُمميَّزة:

انتقاُء )14( مقااًل وبحثًا مميزًا من املقاالت والبحوث املبثوثة في عاَلم اإلنترنت   َّ مت

فحة. ونْشرها في هذه الصَّ

كتاب اأُلسبوع:
َّ َعرُْض )49( كتابًا منتًقى، مع نُبذة يسيرٍة عن الكتاب وما جاء فيه. مت

هر )عْرض وَنْقد(: كتاب الشَّ
َّ َعرْض ونْقد )7( كتب.  مت

هر: َهديَّة الشَّ
َّ تقدميُ )9( هدايا حتى نهاية العام.  مت
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القسم التقني

سيرفرات الموقع: 
َّ تطوير سيرفرات املوقع  نظراً لإلقبال املتزايد، وارتفاع عدد الطلبات والتحميل عاماً بعد عام، وحفاظاً على أداء مرتفع للخدمات فقد مت

ل عليهم الوصوَل إلى قواعد البيانات  لتتواكب مع أنظمة التشغيل بشكل يجعلها تساهم في ِخدمة املستفيدين بشكل أكبر، و تسهِّ

بسرعٍة أكبر، وأداٍء أْعلى.

إطالُق تطبيق أحاديث منتِشرة ال تصحُّ 
َّ إطالُق التطبيق - وهلل احلمُد - في شهر شعبان، ومن اخلدمات التي يقدِّمها التطبيق: مت

تسهيُل استخدام صفحة األحاديث املنتِشرة ملستخدمي أجهزة اجلوَّال.. 1
إمكانية استعراض كاِمل احملتوى دون احلاجة لالتِّصال باإلنترنت.. 2
بكات االجتماعيَّة، وعبْرَ البريد اإللكتروني، مع إمكانية إرسال رابِط احلديث.. 3 إتاحة نْشر املادَّة على الشَّ
ح.. 4 إمكانية استعراض احملتوى بطريقتني: البحث، والتصفُّ
يعمُل التطبيق على أنظمة IOS )آيفون + آيباد(، وكذلك على نظام األندرويد. . 5

َتطوير َتطبيِق الموسوعة الحديثيَّة
َّ تطويرُ التطبيق؛ لتضاف له خدمة  َّ في عام 1434هـ إطالُق تطبيق املوسوعة احلديثيَّة، ولِقَي رَواًجا كبيرًا وهلِل احلمد، وفي هذا العام مت مت

البحث باجلذر، وليتوافق مع أحجام الشاشات املتفاوتة واملتجدِّدة، ويُحافظ على مظهِره األنيق مع مختلف الشاشات.

تطوير تطبيق موسوعة األخالق
َّ تطويرُ التطبيِق؛ ليتوافق مع أحجام  َّ في عام 1434هـ إطالُق تطبيق موسوعة األخالق، ولِقي رواًجا كبيرًا وهلل احلمد، وفي هذا العام مت مت

الشاشات اخملتلفة واملتجدِّدة، ويحافَظ على مظهره األنيق مع مختلف الشاشات. 

إطالق خدمة البحث بالجذر
يُعدُّ البحُث بَجذر الكلمة من أهمِّ نِطاقات البحث، ومن أوسِعها نتائَج، وهو مبنزلِة نقلٍة نوعيَّة للمواِقع والبرامج التي تَستخدمه؛ نظرًا 

لُندرِة اجلِهات التي متتلُك هذه التقنية.

َّ إطالُق  َّ االنتهاء من العمل الِعلمي، ومت َّ في عام 1434هـ  االنتهاُء من العمل البرمجيِّ على محرِّك البحث باجلذر، وفي هذا العام مت وقد مت

اخلدمة، وهلل احلمُد.
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القسم التقني

الَبحث بالُمتراِدفات
املقصودُ باملترادفات: هي الكلماُت اخملتلفة التي تأتي مبعنًى واحٍد، ِمثل:)صحيح - سليم( )مريض - سقيم(، أو األسماء املتعدِّدة التي تُطَلق 

على شيٍء واحٍد، كـ)أسد - ليث - غضنفر(.

واستخداُم إمكانية البحث بهذه الطريقة في املوِقع يؤدِّي إلى توسيِع دائرة النتائج املرجوَّة من البحث؛ إضافًة إلى نتائج أكثر دقة.

َّ هذا العام االنتهاء من العَمل على املشروع، وسيتمُّ إطالقُه بداية العام القادم 1436هـ مبشيئة اهلل تعالى. وقد مت

تطويُر محرِّك بحث المواقع العلميَّة َتصميًما وبرمجًة
َّ إدخاُل عددٍ من التطويرات على احملرِّك؛ أهمها: مت

إعادة التَّصميم واإلخراج، بحيث يحتلُّ مكانًا أكثرَ وضوًحا في واجهِة املوِقع، . 1
ويكون الوصوُل إليه أسهَل وأيسر.

مراجعُة قواعد بياناته، وإضافُة عددٍ من املواقع العلميَّة التي نشأْت بعد إطالق . 2
محرِّك البحث، وحذُْف املواقع التي تَوقَّف العمُل فيها، أو تَغيَّر منهُجها.

تخصيص خياراُت البحث؛ ليتمكََّن الباحُث من البحث بالفتوى، أو البحوث . 3
واملقاالت، أو الكُتب، أو فهارس الكتب، أو الصوتيَّات واملرئيَّات. 

الواجهة الجديدة للموِقع
املواقع  الَعرْض، وتتفنَّ  وتتنوَّع طرُُق  املواِقع بشكٍل متسارِع،  َعرِْض  تتجدَّد أساليُب 

نيَّة واحدٌ من أهمِّ  الشهيرة في جتديد ُحلَّتها بني احِلني واآلَخر. وملا كان موقع الدُّرَر السَّ

املواقع التي يقصدها الناُس من كلِّ أنحاء املعمورة؛ كان ال بدَّ من إخراج املوقع بُحلَّة 

جديدة بني الَفينة واألخرى. وفي هذا العام قام القسُم التقنيُّ بعمٍل حثيٍث إلعادة 

التطورات  أحدَث  يواكُب  بحيث  وجمااًل،  تطورًا  أكثرَ  بأسلوٍب  املوِقع  واجهة  إخراج 

هات احلديثة في تصميم املواِقع. وسيتمُّ إطالقُها مبشيئة اهلل في بداية عام  والتوجُّ

1436هـ. 
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ِقسم النَّْشر

إصداراٌت جديدة
وإعادة  جديدة  كُتب   )4( بطباعة  العلميِّ  الِقسم  مع  بالتعاون  النَّشر  قسُم  قام 

اململكة،  مناطق  في  الرئيسيَّة  املكتبات  على  توزيعها   َّ ومت الكتب،  بعض  طباعة 

وبعض الدُّول العربيَّة، هذه الكُتب هي:

إجماعات الِعبادات.. 1
ام )ُسورِيَة(.. 2 أحاديث الِفنت املتعلِّقة بالشَّ
فِقه العمرة.. 3
هارة.. 4 ُمختَصر فِقه الطَّ
موسوعة األخالق )الطبعة الثانية(.. 5
َمنْت العقيدة الواسطيَّة )الطبعة الثانية(.. 6
ُمختَصر فِقه الصوم )الطبعة الثانية(.. 7

المشاركة في معاِرض الِكتاب
1. معرض الرِّياض الدَّولي للكتاب:

الرِّياض الدَّولي للكتاب، وقد شاركِت الدُّرَر  الرِّياض سنويًّا معِرُض  يُقاُم في مدينة 

ِنيَّة في معِرض عام 1435هـ بجميِع إصداراتها، ولقيْت رواًجا كبيرًا، وهلل احلمد.  السَّ

2. معرض القاهرة الدولي للكتاب:
يُقاُم في مدينة القاهرة سنويًّا َمعِرٌض دوليٌّ للكتاب، وتشارك فيه نُخبٌة من دُور النَّْشر 

نيَّة في املعِرض بجميع إصداراتها، ولقيت  العربيَّة والعامَليَّة، وقدْ شاركِت الدُّرَر السَّ

رَوَاًجا، وهلل احلمد.

3. معرض الكتاب والمعلومات الثالثون بالجامعة اإلسالميَّة.
واملعلومات،  الكتاب  َمعِرض  سنويًّا  املُنوَّرة  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  في  يُقام 

نية في املعرض  َّة، وقد شاركِت الدُّرر السَّ عودي وتشارك فيه نخبٌة من دُور النَّْشر السُّ

بجديِد إصداراتها، ولقيْت رواًجا كبيرًا، وهلل احلمد.

معرض الرياض

معرض القاهرة
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اإلعالم

سُة اهتماًما متزايًدا عاًما  تأتي أهميَُّة اإلعالم من كونِه الوسيلَة األكثرَ تأثيراً في انتشار املوِقع وموسوعاته العلميَّة؛ لذلك تُولِيه املؤسَّ

بعَد عام. وفيما يلي توضيٌح ألهم املنافذ اإلعالميَّة التي ُسخرت لنشر املوقع ومختلف أنشطة املؤسسة خالَل العام املاضي.

ُحف: الصُّ
ريعة في جريدة اليوم، تتوي  َّ نْشر قُرابة 15 مقااًل في ُملَحق آفاق الشَّ مت

َّ نَْشر ثالثة تقارير  املقاالت على تعريف بكُتب مميزة نَنَصح بها. كما مت

سة.  َّة للمشاريع اجلديدة التي أطلقتْها املؤسَّ إخباري



47

اإلنستقرام:
تتجدَّد وسائُل التواُصل االجتماعي كلَّ عام، وقد كان من آِخرها 

نت  دَشَّ وقد  ور.  الصُّ مبشاركة  يهتمُّ  الذي  )إنستقرام(  موقع 

البرنامج،  على  ِحسابَها  العاَم  هذا  نية  السَّ الدُّرَر  سة  مؤسَّ

والتي  له،  مة خصيصاً  ور املصمَّ الصُّ واستهلَّتْه مبجموعة من 

تنُشر بعَض الفوائد العلميَّة من املوسوعات.

القائمة البريديَّة:
 100,000 ألف  مائة  من  أكثرَ  على  َّة  البريدي القائمُة  تتوي 

سة عن طريق نشرٍة أسبوعيَّة  املؤسَّ مشترك، يصُلهم جديُد 

قُرابة  إرساُل  العام  هذا  ِخالل   َّ مت وقد  املوقع.  على جديِد  تتوي 

َّة. ثالثة ماليني رسالة بريدي

قوقل:
األجر،  مدفوعة  اإلعالنات  خدمَة  العاملي  )قوقل(  محرِّك  يُقدِّم 

إلى  الوصوِل  من  اإلعالنات  هذه  خالل  من  املِعلُن  ويتمكَّن 

الشريحة املستهَدفة بتخصيص خياراِت ظهور اإلعالن بتحديد 

وكثافة  البحث،  وكلمات  بإعالنِه،  يستهدفها  التي  الدول 

هور، واللُّغة، وغيرها من اخِليارات، بحيث يصبح الوصوُل إلى  الظُّ

الفئة املستهَدفة أكثرَ دِقًة وسهولة.

َّ خالَل هذا العام إطالُق 4 حمالت إعالميَّة من خالل )قوقل(. وقد مت

اإلعالم

الفيسبوك:
االجتماعي  التواُصل  موِقع  على  نية  السَّ الدُّرر  صفحَة  يُتابع 

فحة  )الفيسبوك( مئاُت اآلالف من املتابعني، ويتمُّ في هذه الصَّ

كما  املوقع،  في  العلميَّة  املوسوعات  من  يوميَّة  فوائد  نَْشر 

سة؛  التي تُطلقها املؤسَّ يُستفادُ منها في احلَمالت اإلعالميَّة 

للتعريِف مبشاريعها اجلديدة.

متابعي  عددِ  في  كبيرةً  زيادةً  1435هـ  العام  هذا  َشِهد 

فحة؛ حيث ارتفع من 160.000 متابِع نهايَة العام املاضي،  الصَّ

إلى 320.000 متابع نهاية هذا العام، بِنسبة ارتفاع 200%، وهلل 

احلمُد. 

تويتر:
االجتماعي  التواُصل  موِقع  على  نيَّة  السَّ الدُّرَر  صفحَة  يُتابع 

الصفحة  هذه  في  ويتمُّ  املتابعني،  من  اآلالف  عشراُت  )تويتر( 

كما  املوقع،  في  العلميَّة  املوسوعات  من  يوميَّة  فوائد  نَْشر 

سة؛  التي تُطلقها املؤسَّ يُستفادُ منها في احلمالت اإلعالميَّة 

للتعريف مبشاريعها اجلديدة.

شِهد هذا العام 1435هـ قفزةً نوعيًَّة في عدد متابعي الصفحة؛ 

قرابة  إلى  املاضي  العام  نهاية  متابع   15.000 من  ارتفع  حيث 

100.000 متابع نهايَة هذا العام؛ لتكون نِسبة االرتفاع أكثر من 

500% وهلل احلمُد. 
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اإلعالم

مسابقة موسوعة التفسير:
رة، تهدف إلى تعريف الناس مبوسوعة التفسير من خالِل تفيزهم للدخول إليها، والبحث فيها؛ لإلجابِة عن  وهي مسابقٌة ِعلميَّة ُميسَّ

َّج لها القسُم اإلعالمي، ورُوعي فيها أن تكوَن مناسبًة للجميع. األسئلة، وقد أَعدَّ أسئلتها القسُم العلميُّ، وراَجعها وأعدَّها للنشر ورَو

َّ ترشيح 15 فائزًا منهم  أُطلقت املسابقُة في شهر رمضان املبارك من هذا العام، وشارك فيها أكثرُ من 20.000 متسابِق من 62 دولة، مت

من ِخالل الُقرعة اإللكترونيَّة.

وقد كان للمسابقة - وهلل احلمُد - أصداٌء واسعٌة أثرْت بشكٍل ملحوظ في إقبال الناس على املوسوعة، وزيادة أعداد املستفيدين منها، 

َّ توزيُع اجلوائز على الفائزين في شهر شوَّال. ومت

ال: رسائل الجوَّ
من  شريحٍة  جذُب  خاللها  من  ويتمُّ  فقط.  القصيرة  لإلعالنات  اجلوَّال  رسائُل  تُستخدم 

َّ هذا العام إرساُل أكثر من  املستفيدين الذين ال تَِصلهم إعالناُت املواقع اإللكترونيَّة، وقد مت

80.000 رسالة جوَّال. 

الحمالت اإلعالميَّة:
فيها  اسُتخدمت  وبرامَج مختلفة،  ملشاريَع  إعالميَّة  )10( حمالت  العام  هذا  في  أُطلقت 

جميُع املنافذ اإلعالميَّة املتاحة، التي سَبق توضيُحها. وكان لهذا - بفضل اهلل - أثرٌ كبير 

في انتشار املوِقع، وزيادِة اإلقبال عليه من مختلف بُلدان العالم.
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ة العالقات العامَّ

سة وموقعها اإللكتروني، من خالل التواُصل املكثَّف مع فِئات نخبوية في اجملتمع، حيث  ة دورٌ مهمٌّ في التعريف باملؤسَّ للَعالقات العامَّ

ِّيارة، وتقدمي الَعرْض التعريفي وبَعض الهدايا لهم، ثم استمرار التواُصل  سة من خالل التواُصل املباشر، ودعوتهم للز يتمُّ تعريفهم باملؤسَّ

بعَد ذلك.

ها: ة خالَل هذا العام بعددٍ من األعمال؛ أهمُّ وقد قام ِقسُم العالقات العامَّ

االستضافات والوفود:
سة  املؤسَّ أنشطة  احلديث حوَل  دار  ثم  واملوقع،  سة  باملؤسَّ تعريفيٍّ  تقدميُ عرض  اللقاء  َّ في  ومت والوجهاء  العلماء  مت استضافة عدد من 

اخملتلفة، وبعض املشاريع املستقبليَّة.ومن هؤالء:

يخ الدكتور سعد بن عبداهلل اخلثالن. . 1 عضو َهيئة كبار العلماء معالي الشَّ

فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. . 2

فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبداهلل الُبريك.. 3

املصلح.. 4 عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 

سة، ثم دار حديٌث مفتوح مع  َّ في اللقاء تقدميُ َعرْض مرئيٍّ ألنشطة املؤسَّ َّة بالدمام. ومت كما زار املؤسسة وفدٌ من قُضاة احملكمة اإلداري

سة واملوقع. أصحاب الفضيلة حوَل أسئلتهم وُمقترحاتهم لتطوير املؤسَّ

سة سالم بلحمر،  سة ُسليمان الراجحي، ومؤسَّ ة بالعمل اخليريِّ واألوقاف، وهم: مؤسَّ سات املهتمَّ َّ استضافة عددٍ من وفود املؤسَّ كما مت

د بامردوف. سة وقفي، وأوقاف محمَّ سة آل اجلميح، ومؤسَّ ومؤسَّ
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ة العالقات العامَّ

اإلهداءات
ة على مستوى اململكة، وخارَجها أيًضا.  ب الِعلم واملشايخ، وبعض املكتبات العامَّ سة بإهداء جديِد إصداراتها لعددٍ من طالَّ تقوم املؤسَّ

َّ هذا العام تقدميُ أكثر من 200 هدية، وهلل احلمُد واملنَّة. ومن املكتبات العامة التي ترسل لها إصدارات الدرر السنية باستمرار: وقد مت

مكتبات املدن الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم.. 1

مكتبات اجلامعات.. 2

مكتبة احلرم املكي، ومكتبة احلرم املدني.. 3

بعض املكتبات العامة.. 4

هدية النُّخبة
رعي، وذات األثَر في اجملتمع. ة بالِعلم الشَّ نَعني بالنخبة: الِفئات املهتمَّ

ة للتواصل املكثَّف مع قائمة تتوي على )1.000( ُمستهَدف من َحَملة الشهادات الُعليا في العلوم الشرعيَّة،  َّ وْضع ُخطَّ وفي هذا العام مت

َّع انتهاؤه - بإذن اهلل - بدايَة عام 1436هـ. وبدأ تنفيذ املشروع، ويُتوق



إطاللة
على المستقبل
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مشاريع العام القادم

1. شرح أحاديث الموسوعة الحديثية:
ي؛ إذ بدون َفهمه تنعدم الفائدةُ، وبَفهمه على وْجه خاطئ  ال شكَّ أنَّ َفهم احلديث َفهًما صحيًحا يُشكِّل أهميًَّة كبيرة بالنسبة للمتلقِّ
ة؛ ومن هنا  ب العلم، فضاًل عن العامَّ َّه في كثيٍر من األحيان تَخَفى بعُض املعاني الدقيقة على طالَّ تكون املشكلُة أكبرَ، باإلضافة إلى أن
رُح إجماليًّا؛ يَشمل املعنى اإلجماليَّ لكلِّ حديث، وغريَب كلماته، وأسباَب  كان ال بدَّ من  شرْح أحاديث املوسوعة احلديثيَّة، بحيث يكوُن الشَّ

وروده، معتمًدا على أهمِّ كُتب الشروح القدمية واملعاِصرة، بأسلوٍب ِعلميٍّ ومعاِصر. وهو مشروع ضخٌم قد يستغرق 4 سنوات.

2. تيسير الموسوعة الحديثيَّة:
تتميَّز املوسوعة احلديثيَّة باحتوائها على قرابة 400 ألف حديث، وشمولِها ألحكام احملدِّثني شمواًل يستوِعُب أحكاَمهم على كلِّ حديث 
ند، وآَخر  ف، وهذا يَحكُم على السَّ ح، وهذا يُضعِّ َّا كانت هذه األحكاُم مختلفًة تبًعا الجتهاداتهم؛ فهذا يُصحِّ ْعف. ولكن مَل ة أو الضَّ حَّ بالصِّ
ب عليه الوصوَل  ص في احلديث، ويُوِقعه في حيرٍة واضطراب أثناء البحث، ويُصعِّ ح غيِر املتخصِّ ا يُشوِّش على املتصفِّ يحكُم على املنت، ممَّ
ة الناس الذين ال يُدركون  َّه قد يختلف ُحكُم احملدِّث الواحد على احلديث، أو يكون ُحكُمه غامًضا؛ فتيسيرًا على عامَّ ة وأن إلى بُغيته، خاصَّ
معاني هذه األلفاظ، فقد َحرَصنا جاهديَن على حلِّ هذا اإلشكاِل من خالل هذا املشروع، وهو يَتطلَّب جهًدا كبيرًا؛ نظرًا إلى َضخامِة 
املوسوعة، وصعوبة التَّرجيح بني احملدِّثني، ويَتطلَّب وجودَ باحثني متمكِّنني في ِعلم احلديث، ولهم ِخبرةٌ في هذا اجملال، كما يَتطلَّب وقًتا ال 

يَِقلُّ عن ثالث سنوات.

3. الموسوعة الفقهيَّة:
َّ االنتهاُء من فقه العبادات؛ فسيبدأ العمُل بحول اهلل تعالى  سة إلى إنشاء موسوعٍة فِقهيٍَّة شاملٍة، وحيث مت انطالقًا من َسْعي املؤسَّ

َّصًة مع كثرة  َّاِجح من األقوال، خا رعي، ومعرفة الر ى من أبواب الِفقه خالَل الفترة القادمة؛ تيسيرًا للوصوِل إلى احلُكم الشَّ على ما تَبقَّ

ب األقواِل واآلراء الِعلميَّة. اخِلالف في املسائل الِفقهيَّة، وتشعُّ

4. تخريج األحاديث:
ن واملسانيد، كالتِّرمذيِّ وأبي  ح َمن أْخرَج احلديَث من أصحاب السُّ تقوُم فِكرة املشروع على إضافة ميزة جديدة في بطاقة احلديث، توضِّ

ته وَضْعفه، ومعرفة مصدره  داود والنسائي وغيِرهم، بحيث يَتمكَّن الباحُث وطالب العلم من جْمع ُطرُق احلديث، وِمن ثَمَّ معرفة ِصحَّ

ًة لتنفيذه، وهو مع ضخامتِه وِعظم اجملهود  ا إلثراء املوسوعة احلديثيَّة، فقد بَدأْنا دراسته وأعددْنَا ُخطَّ َّا كان هذا املشروُع مهمًّ األصلي. ومَل

َّه مهمٌّ لتكميل خدماتها.  الذي سُيبذل فيه، سُيشكِّل نقلًة نوعيًَّة للموسوعة، كما أن
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مشاريع مستقبلية

1. موسوعة اللغة العربية:
العربية؛  اللغة  معرفة  إلى  مفتقرة  الشرعيَّة  العلوم  كل  إنَّ 

بلغتها،  ت  اهتمَّ إذا  إال  ة  أمَّ تسود  وال  وأداتها،  مفتاحها  فهي 

في  نيَّة  السَّ الدُّرر  سة  مؤسَّ وضعت  فقد  لذا  بها،  َّت  واعتز

اللغة  في  شاملٍة  موسوعٍة  إنشاِء  املستقبلية  خطتها 

اهلل  صلى  رسوله  وسنة  تعالى  اهلل  لكتاب  ِخدمًة  العربية؛ 

عليه وسلم، والستفادِة النَّاس كافًَّة.

2. موسوعة أصول الفقه:
مثار  َّه  ألن القدْر؛  جليل  النفع،  َعظيم  ِعلٌم  الفقه  أصول 

األحكاِم الشرعيَِّة، ومنارُ الفتاوى الفرعيَِّة، وبه صالح املكلفني 

َّه الُعْمدة في االجتهاد؛ لذا فقد وضعت  معاًشا وَمَعادًا. كما أن

نيَّة في خطتها املستقبلية بِناء موسوعٍة  سة الدُّرر السَّ مؤسَّ

ضْخمة في أصول الفقه، يستفيد منها املتخصصون وعموم 

ديد، ونْشر  املثقفني؛ إسهاًما منها في التأصيل الشرعيِّ السَّ

املنهج العلمي الرَّشيد. 

3. موسوعة علوم الحديث:
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  رسولنا  ميراث  هو  الشريف  احلديث 

قيض  وقد  الشريعة،  أُمور  جميع  معرفة  على  اشتمل  وقد 

أركان  الذين هم  العلماء  قلة من  أصوله  اهلل حلفظه وضبط 

الشريعة، وأمناء اهلل من خليقته، وضعوا له منهجا ال تعرفه  

إنشاِء  اهلل  بإذن  املستقبلية  املوسوعات  من  وإن  قبلهم،  أمة 

رسولنا  لُسنَّة  ِخدمًة  احلديث؛  علوم  في  جامعة  موسوعٍة 

الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
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ِختاًما ..

أو  مباله،  الَعَمل،  هذا  يف  أسهم  َمن  كلَّ  خرًيا  َيجزَي  أن  تعاىل  اهلل  نسأُل 
وُجهوِدهم،  وأمواِلهم،  أوقاِتهم،  يف  لهم  ُيبارك  وأن  مشورته،  أو  وقته، 

ارين. وأن يوفقهم يف الدَّ

بوَل واالنتشار، وأن َينَفَع به املسلمني  كما نسأله أن َيكُتَب لهذا العمِل الَقَ
وَجميَع العاَلمني.

د، وعلى آله وصْحِبه أْجمعني،، نا حممَّ وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّ
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